
Jaarverslag 2020 

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief is opgericht in 1993, toen nog onder de naam 

Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Zeeland. Nadat het Rijksarchief in Zeeland in 2000 

opging in het Zeeuws Archief, heeft uiteraard ook de stichting zijn naam gewijzigd. 

De doelstelling van de Stichting is het stimuleren en ondersteunen van het werk van het 

Zeeuws Archief ten behoeve van historisch onderzoek en al hetgeen daarmee in de ruimste 

zin des woords verband houdt. 

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief houdt zich bezig met de aankoop van prenten, 

boeken, kaarten of archiefstukken die van belang zijn voor het Zeeuws cultureel erfgoed en 

het financieel ondersteunen van specifieke onderdelen van de taakuitoefening van het Zeeuws 

Archief op onderscheiden onderdelen. Daarnaast ondersteunt de stichting het Zeeuws Archief 

bij het aanvragen van fondsen en subsidies, bijvoorbeeld voor exposities, publicaties of de 

restauratie van archiefstukken. De Stichting draagt ook zelf aan deze activiteiten bij o.a. door 

de organisatie van de jaarlijkse Vriendenlezing. De Stichting ondersteunt met zijn beleid de 

cultuur in Zeeland en versterkt specifiek de culturele uitstraling van het Zeeuws Archief. 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief bestond op 31 december 2020 

uit de volgende leden: 

 De heer P.H.M. Bakx – Voorzitter 

 Mevrouw Y. Van der Voort-Penningmeester 

 Mevrouw W. Polderdijk 

 Mevrouw M. Bergmann 

 De heer J. Kodde 

 De heer J.P. Leenknegt  

De bestuursleden ontvangen voor deze functie geen vacatiegeld en indien van toepassing 

alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Vergaderingen 

Het jaar 2020 is als gevolg van de coronapandemie een bijzonder jaar geworden. 

Door de restricties kon er door het bestuur m.u.v. de maand januari slechts digitaal vergaderd 

worden en waren ook publieke bijeenkomsten zoals de Open Archieven-dag met de daarbij 

behorende Vriendenlezing en de verschillende business-meetings niet mogelijk. 

 

 



Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief heeft in 2020 op onderstaande 

data vergaderd: 

 15 januari 2020 ( fysiek) 

 21 april 2020 ( digitaal) 

 21 september 2020 ( digitaal) 

 14 december 2020, brainstormbijeenkomst ( digitaal) 

In de vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: 

Het beleidsplan 2017-2020, mogelijke aankoop van een replica van het MCC fregat De 

Onderneming, nakomen sponsor-afspraken en het werven van nieuwe sponsoren, stand van 

zaken donateurs, mogelijke aankoop van scans voornamelijk betrekking hebbend op Zeeuws 

Vlaanderen uit  Vlaamse  en Noord-Franse archieven, de organisatie van een digitale 

Vriendenlezing, vaststelling van der jaarrekening 2019. 

Op 25 juni 2020 heeft er een informele kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden tussen de 

voorzitters van de Vrienden van het Vlissings  Archief en het Zeeuws Archief , alsmede de 

directeur van het Maritiem Muzeeum uit Vlissingen. Het doel was om te bespreken hoe en 

waar we elkaar kunnen versterken. 

In de brainstormbijeenkomst is voornamelijk het sponsorbeleid aan de orde geweest. 

Activiteiten 

In 2020 zijn de georganiseerde activiteiten a.g.v. de geschetste corona perikelen beperkt 

gebleven tot de digitale Vriendenlezing op zaterdag 7 november. 

Prof. dr. Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse  literatuur-en cultuurgeschiedenis aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen lichtte in haar lezing toe, welk belang archieven voor haar 

onderzoeken hebben. 

In een boeiend betoog legde zij de verbanden uit tussen Napoleon, het water en Zeeland.  

Er zijn in 2020 geen aankopen gedaan door de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief. 

 


